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☺ Malý chlapec sleduje kněze, který hřebíkem přibíjí oznámení na 

vývěsku. „Chceš si přečíst, co tady oznamuji nového?“ ptá se kněz. 

„No, spíš chci slyšet, co budete říkat, až se klepnete do prstu...“ 

☺ V kostele byla vyloupena pokladnička. Po několika dnech obdržel farář obálku s 

dvacetikorunou. Na přiloženém lístku bylo napsáno: „Ukradl jsem ve vašem kostele sto 

korun, ale protože mě trápí svědomí, posílám tímto dvacet korun zpět. Bude-li mě 

svědomí trápit i nadále, můžete počítat s dalšími splátkami.“ 

☺ Babička vzala vnuka poprvé do kostela a všechno mu ukazuje. Pak se zastaví před 

svatostánkem a modlí se. Malého zaujme červená barva věčného světla. Dlouho se na 

něj dívá a nakonec se zeptá: „Babi, kdy už tam konečně naskočí zelená, abychom mohli 

jít dál?“ 
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1. rázné hudební skladby  10.   náš severní soused 

2. plyšový kabát  11.   součást udice (plave) 

3. značka ruských aut  12.   žák první třídy 

4. obyvatel hlavního města  13.   naše hora 

5. osamocená budova  14.   peněžitý trest 

6. první houslista lidové kapely  15.   množné číslo (z latiny) 

7. nízký les  16.   cílové místo pochodu z Prahy 

8. slovenské město  17.   šero 

9. matematik 

Tajenka z minulého čísla: Škola základ života.. připravil František Záloha 
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Při oficiálním 

uvedení do 

svého úřadu 

obdržel otec 

Mirek mimo 

jiné taktovku, 

aby mohl 

dobře 

dirigovat naši 

farnost… 
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2. 10. 27. neděle v mezidobí 

4. 10. Památka sv. Františka z Assisi 

9. 10. 28. neděle v mezidobí 

13. 10. bl. Alexandra Marie da Costa* 

15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše 

16. 10. 29. neděle v mezidobí 

17. 10. Památka sv. Ignáce z Antiochie 

18. 10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty 

23. 10. 30. neděle v mezidobí 

24. 10. bl. Alois Guanella* 

28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy 

29. 10. bl. Michal Rua* 

30. 10. 31. neděle v mezidobí 

* významné svátky a události 

pro Salesiánskou rodinu 

 

 

 

 
Vstupujeme do „růžencového“ měsíce. Všichni známe pestrost růženců 

– od růženců na prst, přes desátkové, až po růžence na stěnu, který jsou 

tak velké, že se nedají nosit a jejich účelem je spíše být znamením. Já 

vlastním osobně zhotovený růženec z pingpongových míčků. Je také 

pěkně   velký   a   při   tom   lehký.  Nejde  však  o  vzhled  růžence,  ale  

především o modlitbu. I zde ve Fryštáku je chvályhodný zvyk se před bohoslužbou modlit 

růženec. Kdo je hodně vytížený (a to je asi většina), ten může zkusit modlit se tuto modlitbu 

„po kouskách“ – tedy nemodlit se pět desátků najednou, ale třeba jeden ráno a další vždy ve 

volných chvílích přes den. 

V říjnu můžeme naše modlitby růžence obětovat za misie. Víte, že čeští salesiáni mají 

misionáře v Bulharsku, otec Med je už desítky let v Indii a donedávna byl otec Václav 

Klement v Koreji. Být misionářem znamená být poslán žít svou věrnost Ježíši Kristu a jeho 

církvi v místě, kde se právě nacházím. To platí pro nás pro všechny. Každý někde žijeme, 

bydlíme, pracujeme. Svědčíme o víře a křesťanství tím, jak mluvíme, jednáme, vystupujeme 

vůči druhým. Být dobrým křesťanem není lehké, ale je to možné. Mnozí z vás takoví jsou. 

„Zůstaňte v mé lásce“, říká Ježíš. Zůstaňme! 

otec Miroslav 

 

 

1. třída 

pondělí 11:20 – 12:05 škola 

2. třída 

pondělí 12:20 – 13:05 škola 

3. třída 

středa 12:10 – 12:55 škola 

4. třída 

čtvrtek 12:20 – 13:05 fara 

5. a 6. třída 

pátek 12:20 – 13:05 fara 

7., 8. a 9. třída 

středa 13:15 – 14:00 fara 

  

 

 

Většině z vás, kteří chodíte do fryštáckého kostela na mše sv. a alespoň trochu registrujete, že 

se na kůru pracuje, je určitě jasné, že se oprava našich varhan neustále natahuje a prodlužuje. 

Je faktem, že slib varhanářů o dokončení opravy do konce prázdnin je už dávno „propásnutý“ 

a nezdá se, že bude všechno v nejbližších týdnech hotovo. Proč tomu tak je? 

Předně nemůžeme vinu přičítat opravářům, kteří pracují přímo na našich varhanách – ti se 

opravdu snaží, jak jen to jde. Chyba je jinde. Opraváři totiž zadali opravu a kontrolu všech 

píšťal do varhanářské dílny v Krnově s úkolem, aby byly veškeré vadné píšťaly zaletovány a 

dokonale opraveny. Kdyby byla zakázka v pořádku splněna, byla by skutečně oprava otázkou 

velmi krátké doby. Píšťaly by totiž stačilo v podstatě jen nainstalovat do varhan a varhany 

pak naladit. Problém je v tom, že po převzetí zakázky naši opraváři zjistili, že řada píšťal 

vůbec opravená není, to znamená, že jejich kontrola zřejmě moc pečlivá nebyla. Pro opraváře 

to tedy znamená, že musí spoustu píšťal opravovat „na koleně“ u nás na faře, což je práce 

velmi náročná a zdlouhavá. Z toho důvodu bude oprava hotová nejdříve do konce října a 

nejpozději do Vánoc. 

V současné době se sice na varhany hraje, sami ale dobře víte, že ne všechny zvuky, které 

z nich vycházejí, jsou lahodné… Je to ale opravdu provizorium a varhany zatím ani lépe hrát 

nedokážou. Díky za pochopení. 

-vn- 
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KLUB MAMINEK 

4. 10. Ubrouskové tvoření na různé 

materiály (přineste si květináče, 
prostírání, trička, polštářky…) 

18. 10. Oční vady 

1. 11. Drátkování 

********** 

VÍKENDY NA DISU 

14. – 16. 10. Divoká voda – Vavřinecký 
potok (vede Kosmič) 

14. – 16. 10. 24 hodin drama(tu) 
(vede Mirďa) 

21. – 23. 10. Víkend pro nezadané (vedou 
František Bezděk a Bára Chudárková) 

27. – 30. 10. Podorlickem na kole 

(vedou Lenka Venclová, Pepa Brůna a 

Michal Hladký) 

Více informací najdete na internetových 

stránkách www.disfrystak.cz. 

********** 
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svatý František z Assisi 

http://www.disfrystak.cz/


  

 
 

 

Zašová leží přibližně v polovině vzdálenosti mezi Valaškým 

Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm a kostel Navštívení Panny 

Marie se nachází přímo v centru obce. 

HHIISSTTOORRIIEE  AA  PPOOPPIISS  PPOOUUTTNNÍÍHHOO  MMÍÍSSTTAA  

Pověst vážící se k tomuto poutnímu místu vypráví, jak Matka Boží 

zachránila zbloudilému rytíři těžce zraněnému v boji s Turky život 

tím, že ho dovedla ke studánce, kde nabyl  nových  sil.  Z  vděčnosti  

dal namalovat výjev zobrazující Matku Boží s dítětem, která mu podává záchrannou šňůru. 

Fara se v Zašové traduje od 14. století – později zanikla, byla obnovena jako protestantská a 

od roku 1628 se stala opět katolickou. Původně dřevěný kostelík sv. Anny byl po roce 1714 

nahrazen dnešní krásnou svatyní, vybudovanou Karlem Jindřichem hrabětem ze Žerotína.  

V roce 1725 byl položen základní kámen ke stavbě 

kláštera trinitářů (tento řád Nejsvětější Trojice – 

založen v roce 1198 sv. Janem z Mathy a sv. 

Felixem z Alois – byl uveden do Čech v roce 1705 

a jeho hlavním posláním byla humanitární činnost 

při zmírňování následků válečných útrap a pomoc 

jejich obětem, zejména při osvobozování 

křesťanských zajatců). Roku 1782 byl klášter 

císařem Josefem II. zrušen, kostel se stal farním a 

část kláštera byla ponechána jako farní budova, ve 

které později byla škola a sirotčinec.                                                                                  

Dvě kostelní věže se zastřešením cibulovitého tvaru (od roku 1892) s lucernami dodávají 

chrámu vzhled poutního místa. V průčelí jsou skulptury sv. Michaela a zakladatelů trinitářů.                                         

Na hlavním oltáři je velmi půvabný milostný obraz Panny Marie – desková gotická malba 

z konce   15.  století.   Boční  oltáře  jsou  zasvěceny   sv.   Otýlii,   všem   svatým,   sv.   Janu  

Nepomuckému a svatému Kříži. Poslední z oltářů je 

zdoben monumentální dřevořezbou ukřižovaného Krista 

v nadživotní velikosti. Jak bylo nedávno 

(2003) odborným průzkumem potvrzeno, jedná se o 

pozdně gotickou řezbu ze 16. století z okruhu vídeňského 

mistra Veitha Stosse. V současné době je kříž 

restaurován v Praze.                                                            

Nedaleko odtud, v idylickém místě pod strání s názvem 

Stračka, vyvěrá studánka výborné vody – podle pověsti 

je to místo záchrany rytíře. Je zde také jeskyňka se 

sochou Panny Marie. 
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BBIIBBLLEE  

biblonet.cz Bible 

www.audio-bible.com Bible v audio podobě 

BBIISSKKUUPPSSTTVVÍÍ  VV  ČČRR  

www.apha.cz Arcibiskupství pražské 

www.volny.cz/biskup.cb Biskupství českobudějovické 

www.diecezehk.cz Biskupství králové-hradecké 

www.qwert.cz/zdislava Biskupství litoměřické 

plzen.cirkev.cz Biskupství plzeňské 

www.ado.cz Arcibiskupství olomoucké 

www.biskupstvi.cz Biskupství brněnské 

www.doo.cz Biskupství ostravsko-opavské 

SSPPOOLLEEČČEENNSSTTVVÍÍ,,  OORRGGAANNIIZZAACCEE,,  CCEENNTTRRAA,,  ŠŠKKOOLLYY  

www.charita.cz Česká katolická charita 

www.op.cz Dominikáni 

www.jesuit.cz Jezuité 

www.sdb.cz Salesiáni Dona Bosca 

www.shm.cz Salesiánské hnutí mládeže 

www.signaly.cz Sekce pro mládež ČBK 

www.disfrystak.cz Dům Ignáce Stuchlého Fryšták 

www.prolife.cz Hnutí pro život 

www.misie.cz Misijní centrum Praha 

www.orel.cz Orel 

www.newton.cz/spaky Staré páky (skupina lidí kolem našeho otce biskupa Káji) 

CCÍÍRRKKEEVV  VV  ČČRR  

www.ambit.hypernet.cz Adresář církevního internetu 

www.katolik.cz Katolík 

krestanstvi.vira.cz Křesťanství 

www.pastorace.cz Pastorace 

snem.cirkev.cz Plenární sněm 

www.vira.cz Víra na internetu 

   6 

 

 

 

http://www.audio-bible.com/
http://www.apha.cz/
http://www.volny.cz/biskup.cb
http://www.diecezehk.cz/
http://www.qwert.cz/zdislava
http://www.ado.cz/
http://www.biskupstvi.cz/
http://www.doo.cz/
http://www.charita.cz/
http://www.op.cz/
http://www.jesuit.cz/
http://www.sdb.cz/
http://www.shm.cz/
http://www.signaly.cz/
http://www.disfrystak.cz/
http://www.prolife.cz/
http://www.misie.cz/
http://www.orel.cz/
http://www.newton.cz/spaky
http://www.ambit.hypernet.cz/
http://www.katolik.cz/
http://www.pastorace.cz/
http://www.vira.cz/


Obecně zhodnotil kolaudátor práci za dobře 

provedenou a varhany za kvalitní nástroj. Otázkou 

je, do jaké míry protokol z kolaudace odpovídal 

tehdejší realitě, protože při současné generální 

opravě přicházejí opraváři na závažné technické 

nedostatky a také chyby při konstrukčním řešení 

některých částí varhan. Je ale pravdou, že 

komunismus rozhodně varhanářskému řemeslu u nás 

nějak moc nepřál, a od toho se pak také odrážela 

úroveň varhanářství u nás. Takže se nemůžeme 

divit, že fryštácké varhany jsou spíše příkladem 

ledabylosti a neodbornosti a to také bohužel 

znamená, že nám z nich bohužel nikdo už nic moc 

lepšího "nevyčaruje". 

Poslední evidovaná oprava, kterou provedla firma 

Organa Kutná Hora, se uskutečnila v r. 1992, kdy ve 

Fryštáku působil ještě P. Viktor Wild. Jednalo se 

tehdy   o  vyčištění  celého  nástroje  i  všech  píšťal,  

nasazení jejích intonace a naladění a také odstranění drobných technických závad. Oprava 

byla provedena v červenci 1992 a stála 32 000,- Kčs.  

Během dalších let byly na varhanách prováděny pouze drobné opravy, které odstraňovaly jen 

akutní problémy. V posledních letech si ale varhany začaly vyžadovat velkou generální 

opravu, protože problémy se objevovaly neustále a bylo už zapotřebí radikálního řešení. 

Opravu začal plánovat už otec Karel, k její realizaci se dostal až otec Emil. Poprvé přijeli 

varhanáři na jaře v r. 2003 a od té doby na opravě varhan s kratšími či delšími přestávkami 

pracují. Vzhledem k celkové špatné konstrukci varhan i předchozím neodborným zásahům 

(možná už při stavbě varhan v r. 1977) je to práce velmi náročná a zdlouhavá, ale věřme 

tomu, že se jí podaří dotáhnout do úspěšného konce.  

-vn- 

 

 

    

 

 

 

PPOOUUTTĚĚ 

 hlavní pouť – neděle po svátku Navštívení

 Panny Marie (2. 7.) 

(mše sv. v 7, 8 a 10:30 hodin, ve 14:30 

následuje kulturní program s procesím 

k prameni „Stračka“) 

 tradiční pouť – svátek Navštívení Panny

 Marie (2. 7.) 

MMŠŠEE  SSVVAATTÉÉ  PPŘŘEESS  RROOKK 

 každou neděli v 9:30 

DDUUCCHHOOVVNNÍÍ  SSPPRRÁÁVVAA 

Římskokatolický farní úřad Zašová 

Více informací na internetové adrese www.zasova.net. 

-pn- 

 

 

 Z dějin naší farnosti 
 

 

 
24. KOSTEL – varhany (dokončení) 

Od roku 1977 až po současnost 

Kolaudace nově přestavěných varhan se konala 4. října 1977. Provedl ji Prof. Antonín 

Schindler - kolaudátor olomouckého arcibiskupství. V zápisu z kolaudace konstatoval, že po 

vzhledové stránce nedošlo u nástroje k žádným výrazným změnám. Největší změnou byl 

nový hrací stůl přemístěný ze středu na bok kůru, který ale celkový pohled nenarušuje. Jinak 

byly  také nově nastříkány stříbrným bronzem píšťaly v prospektu a pozitivu (vnější píšťaly, 

které jsou vidět z kostela). Po technické stránce byly varhany zhodnoceny jako bezvadně 

fungující, zpožďování pneumatického systému při hře bylo minimální (tzn. že při stisknutí 

klávesy se ozvala píšťala téměř zároveň - což v posledních letech u varhan ani zdaleka 

neplatí) a byl také velmi pozitivně oceněn lepší kontakt varhaníka s knězem u oltáře, což byl 

také jeden z důvodů, proč se hrací stůl přemisťoval. Jediným nedostatkem byl slabý motor, 

který nezvládal celé varhany zásobovat vzduchem, a proto po delší době hry začalo docházet 

ke snižování kvality zvuku varhan (motor byl pak dodatečně vyměněn za silnější). Po 

zvukové stránce označil pan Schindler varhany za velmi zdařilý nástroj, s moderní dispozicí s 

bohatým zastoupením barevných rejstříků, které mají dobrou schopnost se slévat do nových 

kombinací. Také pléno (všechny rejstříky spuštěné najednou) bylo označeno za přiměřené k 

tomu, aby zvukově vyplnilo celý prostor lodi kostela. 

4 

 
 

 

 

Jsem zase doma… tady jsme s manželem prosili o požehnání… 

Jak krásné, milé a důvěrné to tady je… Tady jsem skládávala své radosti, 

Tady ve slunečních paprscích těžkosti, strádání… 

tančí zlatá muška mého dětství… Tady, jako už tolikrát, poklekám 

Tady nebo kousek dál a nevnímám to množství lidí – 

sedávala s námi maminka. vnímám jen Tvou otevřenou náruč, 

Tady odtud jsem vycházela matičko moje nejmilejší – 

jako mladá, mladičká paní, MATIČKO ŠTÍPENSKÁ! 

 27.9. 2005  Anna Bačůvková 
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tomu, že se jí podaří dotáhnout do úspěšného konce.  

-vn- 

 

 

    

 

 

 

PPOOUUTTĚĚ 

 hlavní pouť – neděle po svátku Navštívení

 Panny Marie (2. 7.) 

(mše sv. v 7, 8 a 10:30 hodin, ve 14:30 

následuje kulturní program s procesím 

k prameni „Stračka“) 

 tradiční pouť – svátek Navštívení Panny

 Marie (2. 7.) 

MMŠŠEE  SSVVAATTÉÉ  PPŘŘEESS  RROOKK 

 každou neděli v 9:30 

DDUUCCHHOOVVNNÍÍ  SSPPRRÁÁVVAA 

Římskokatolický farní úřad Zašová 

Více informací na internetové adrese www.zasova.net. 

-pn- 

 

 

 Z dějin naší farnosti 
 

 

 
24. KOSTEL – varhany (dokončení) 

Od roku 1977 až po současnost 

Kolaudace nově přestavěných varhan se konala 4. října 1977. Provedl ji Prof. Antonín 

Schindler - kolaudátor olomouckého arcibiskupství. V zápisu z kolaudace konstatoval, že po 

vzhledové stránce nedošlo u nástroje k žádným výrazným změnám. Největší změnou byl 

nový hrací stůl přemístěný ze středu na bok kůru, který ale celkový pohled nenarušuje. Jinak 

byly  také nově nastříkány stříbrným bronzem píšťaly v prospektu a pozitivu (vnější píšťaly, 

které jsou vidět z kostela). Po technické stránce byly varhany zhodnoceny jako bezvadně 

fungující, zpožďování pneumatického systému při hře bylo minimální (tzn. že při stisknutí 

klávesy se ozvala píšťala téměř zároveň - což v posledních letech u varhan ani zdaleka 

neplatí) a byl také velmi pozitivně oceněn lepší kontakt varhaníka s knězem u oltáře, což byl 

také jeden z důvodů, proč se hrací stůl přemisťoval. Jediným nedostatkem byl slabý motor, 

který nezvládal celé varhany zásobovat vzduchem, a proto po delší době hry začalo docházet 

ke snižování kvality zvuku varhan (motor byl pak dodatečně vyměněn za silnější). Po 

zvukové stránce označil pan Schindler varhany za velmi zdařilý nástroj, s moderní dispozicí s 

bohatým zastoupením barevných rejstříků, které mají dobrou schopnost se slévat do nových 

kombinací. Také pléno (všechny rejstříky spuštěné najednou) bylo označeno za přiměřené k 

tomu, aby zvukově vyplnilo celý prostor lodi kostela. 

4 

 
 

 

 

Jsem zase doma… tady jsme s manželem prosili o požehnání… 

Jak krásné, milé a důvěrné to tady je… Tady jsem skládávala své radosti, 

Tady ve slunečních paprscích těžkosti, strádání… 

tančí zlatá muška mého dětství… Tady, jako už tolikrát, poklekám 

Tady nebo kousek dál a nevnímám to množství lidí – 

sedávala s námi maminka. vnímám jen Tvou otevřenou náruč, 

Tady odtud jsem vycházela matičko moje nejmilejší – 

jako mladá, mladičká paní, MATIČKO ŠTÍPENSKÁ! 

 27.9. 2005  Anna Bačůvková 
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Zašová leží přibližně v polovině vzdálenosti mezi Valaškým 

Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm a kostel Navštívení Panny 

Marie se nachází přímo v centru obce. 

HHIISSTTOORRIIEE  AA  PPOOPPIISS  PPOOUUTTNNÍÍHHOO  MMÍÍSSTTAA  

Pověst vážící se k tomuto poutnímu místu vypráví, jak Matka Boží 

zachránila zbloudilému rytíři těžce zraněnému v boji s Turky život 

tím, že ho dovedla ke studánce, kde nabyl  nových  sil.  Z  vděčnosti  

dal namalovat výjev zobrazující Matku Boží s dítětem, která mu podává záchrannou šňůru. 

Fara se v Zašové traduje od 14. století – později zanikla, byla obnovena jako protestantská a 

od roku 1628 se stala opět katolickou. Původně dřevěný kostelík sv. Anny byl po roce 1714 

nahrazen dnešní krásnou svatyní, vybudovanou Karlem Jindřichem hrabětem ze Žerotína.  

V roce 1725 byl položen základní kámen ke stavbě 

kláštera trinitářů (tento řád Nejsvětější Trojice – 

založen v roce 1198 sv. Janem z Mathy a sv. 

Felixem z Alois – byl uveden do Čech v roce 1705 

a jeho hlavním posláním byla humanitární činnost 

při zmírňování následků válečných útrap a pomoc 

jejich obětem, zejména při osvobozování 

křesťanských zajatců). Roku 1782 byl klášter 

císařem Josefem II. zrušen, kostel se stal farním a 

část kláštera byla ponechána jako farní budova, ve 

které později byla škola a sirotčinec.                                                                                  

Dvě kostelní věže se zastřešením cibulovitého tvaru (od roku 1892) s lucernami dodávají 

chrámu vzhled poutního místa. V průčelí jsou skulptury sv. Michaela a zakladatelů trinitářů.                                         

Na hlavním oltáři je velmi půvabný milostný obraz Panny Marie – desková gotická malba 

z konce   15.  století.   Boční  oltáře  jsou  zasvěceny   sv.   Otýlii,   všem   svatým,   sv.   Janu  

Nepomuckému a svatému Kříži. Poslední z oltářů je 

zdoben monumentální dřevořezbou ukřižovaného Krista 

v nadživotní velikosti. Jak bylo nedávno 

(2003) odborným průzkumem potvrzeno, jedná se o 

pozdně gotickou řezbu ze 16. století z okruhu vídeňského 

mistra Veitha Stosse. V současné době je kříž 

restaurován v Praze.                                                            

Nedaleko odtud, v idylickém místě pod strání s názvem 

Stračka, vyvěrá studánka výborné vody – podle pověsti 

je to místo záchrany rytíře. Je zde také jeskyňka se 

sochou Panny Marie. 
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BBIIBBLLEE  

biblonet.cz Bible 

www.audio-bible.com Bible v audio podobě 

BBIISSKKUUPPSSTTVVÍÍ  VV  ČČRR  

www.apha.cz Arcibiskupství pražské 

www.volny.cz/biskup.cb Biskupství českobudějovické 

www.diecezehk.cz Biskupství králové-hradecké 

www.qwert.cz/zdislava Biskupství litoměřické 

plzen.cirkev.cz Biskupství plzeňské 

www.ado.cz Arcibiskupství olomoucké 

www.biskupstvi.cz Biskupství brněnské 

www.doo.cz Biskupství ostravsko-opavské 

SSPPOOLLEEČČEENNSSTTVVÍÍ,,  OORRGGAANNIIZZAACCEE,,  CCEENNTTRRAA,,  ŠŠKKOOLLYY  

www.charita.cz Česká katolická charita 

www.op.cz Dominikáni 

www.jesuit.cz Jezuité 

www.sdb.cz Salesiáni Dona Bosca 

www.shm.cz Salesiánské hnutí mládeže 

www.signaly.cz Sekce pro mládež ČBK 

www.disfrystak.cz Dům Ignáce Stuchlého Fryšták 

www.prolife.cz Hnutí pro život 

www.misie.cz Misijní centrum Praha 

www.orel.cz Orel 

www.newton.cz/spaky Staré páky (skupina lidí kolem našeho otce biskupa Káji) 

CCÍÍRRKKEEVV  VV  ČČRR  

www.ambit.hypernet.cz Adresář církevního internetu 

www.katolik.cz Katolík 

krestanstvi.vira.cz Křesťanství 

www.pastorace.cz Pastorace 

snem.cirkev.cz Plenární sněm 

www.vira.cz Víra na internetu 

   6 

 

 

 

http://www.audio-bible.com/
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2. 10. 27. neděle v mezidobí 

4. 10. Památka sv. Františka z Assisi 

9. 10. 28. neděle v mezidobí 

13. 10. bl. Alexandra Marie da Costa* 

15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše 

16. 10. 29. neděle v mezidobí 

17. 10. Památka sv. Ignáce z Antiochie 

18. 10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty 

23. 10. 30. neděle v mezidobí 

24. 10. bl. Alois Guanella* 

28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy 

29. 10. bl. Michal Rua* 

30. 10. 31. neděle v mezidobí 

* významné svátky a události 

pro Salesiánskou rodinu 

 

 

 

 
Vstupujeme do „růžencového“ měsíce. Všichni známe pestrost růženců 

– od růženců na prst, přes desátkové, až po růžence na stěnu, který jsou 

tak velké, že se nedají nosit a jejich účelem je spíše být znamením. Já 

vlastním osobně zhotovený růženec z pingpongových míčků. Je také 

pěkně   velký   a   při   tom   lehký.  Nejde  však  o  vzhled  růžence,  ale  

především o modlitbu. I zde ve Fryštáku je chvályhodný zvyk se před bohoslužbou modlit 

růženec. Kdo je hodně vytížený (a to je asi většina), ten může zkusit modlit se tuto modlitbu 

„po kouskách“ – tedy nemodlit se pět desátků najednou, ale třeba jeden ráno a další vždy ve 

volných chvílích přes den. 

V říjnu můžeme naše modlitby růžence obětovat za misie. Víte, že čeští salesiáni mají 

misionáře v Bulharsku, otec Med je už desítky let v Indii a donedávna byl otec Václav 

Klement v Koreji. Být misionářem znamená být poslán žít svou věrnost Ježíši Kristu a jeho 

církvi v místě, kde se právě nacházím. To platí pro nás pro všechny. Každý někde žijeme, 

bydlíme, pracujeme. Svědčíme o víře a křesťanství tím, jak mluvíme, jednáme, vystupujeme 

vůči druhým. Být dobrým křesťanem není lehké, ale je to možné. Mnozí z vás takoví jsou. 

„Zůstaňte v mé lásce“, říká Ježíš. Zůstaňme! 

otec Miroslav 

 

 

1. třída 

pondělí 11:20 – 12:05 škola 

2. třída 

pondělí 12:20 – 13:05 škola 

3. třída 

středa 12:10 – 12:55 škola 

4. třída 

čtvrtek 12:20 – 13:05 fara 

5. a 6. třída 

pátek 12:20 – 13:05 fara 

7., 8. a 9. třída 

středa 13:15 – 14:00 fara 

  

 

 

Většině z vás, kteří chodíte do fryštáckého kostela na mše sv. a alespoň trochu registrujete, že 

se na kůru pracuje, je určitě jasné, že se oprava našich varhan neustále natahuje a prodlužuje. 

Je faktem, že slib varhanářů o dokončení opravy do konce prázdnin je už dávno „propásnutý“ 

a nezdá se, že bude všechno v nejbližších týdnech hotovo. Proč tomu tak je? 

Předně nemůžeme vinu přičítat opravářům, kteří pracují přímo na našich varhanách – ti se 

opravdu snaží, jak jen to jde. Chyba je jinde. Opraváři totiž zadali opravu a kontrolu všech 

píšťal do varhanářské dílny v Krnově s úkolem, aby byly veškeré vadné píšťaly zaletovány a 

dokonale opraveny. Kdyby byla zakázka v pořádku splněna, byla by skutečně oprava otázkou 

velmi krátké doby. Píšťaly by totiž stačilo v podstatě jen nainstalovat do varhan a varhany 

pak naladit. Problém je v tom, že po převzetí zakázky naši opraváři zjistili, že řada píšťal 

vůbec opravená není, to znamená, že jejich kontrola zřejmě moc pečlivá nebyla. Pro opraváře 

to tedy znamená, že musí spoustu píšťal opravovat „na koleně“ u nás na faře, což je práce 

velmi náročná a zdlouhavá. Z toho důvodu bude oprava hotová nejdříve do konce října a 

nejpozději do Vánoc. 

V současné době se sice na varhany hraje, sami ale dobře víte, že ne všechny zvuky, které 

z nich vycházejí, jsou lahodné… Je to ale opravdu provizorium a varhany zatím ani lépe hrát 

nedokážou. Díky za pochopení. 

-vn- 

2 



 

KLUB MAMINEK 

4. 10. Ubrouskové tvoření na různé 

materiály (přineste si květináče, 
prostírání, trička, polštářky…) 

18. 10. Oční vady 

1. 11. Drátkování 

********** 

VÍKENDY NA DISU 

14. – 16. 10. Divoká voda – Vavřinecký 
potok (vede Kosmič) 

14. – 16. 10. 24 hodin drama(tu) 
(vede Mirďa) 

21. – 23. 10. Víkend pro nezadané (vedou 
František Bezděk a Bára Chudárková) 

27. – 30. 10. Podorlickem na kole 

(vedou Lenka Venclová, Pepa Brůna a 

Michal Hladký) 

Více informací najdete na internetových 

stránkách www.disfrystak.cz. 

********** 
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svatý František z Assisi 

http://www.disfrystak.cz/
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☺ Malý chlapec sleduje kněze, který hřebíkem přibíjí oznámení na 

vývěsku. „Chceš si přečíst, co tady oznamuji nového?“ ptá se kněz. 

„No, spíš chci slyšet, co budete říkat, až se klepnete do prstu...“ 

☺ V kostele byla vyloupena pokladnička. Po několika dnech obdržel farář obálku s 

dvacetikorunou. Na přiloženém lístku bylo napsáno: „Ukradl jsem ve vašem kostele sto 

korun, ale protože mě trápí svědomí, posílám tímto dvacet korun zpět. Bude-li mě 

svědomí trápit i nadále, můžete počítat s dalšími splátkami.“ 

☺ Babička vzala vnuka poprvé do kostela a všechno mu ukazuje. Pak se zastaví před 

svatostánkem a modlí se. Malého zaujme červená barva věčného světla. Dlouho se na 

něj dívá a nakonec se zeptá: „Babi, kdy už tam konečně naskočí zelená, abychom mohli 

jít dál?“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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1. rázné hudební skladby  10.   náš severní soused 

2. plyšový kabát  11.   součást udice (plave) 

3. značka ruských aut  12.   žák první třídy 

4. obyvatel hlavního města  13.   naše hora 

5. osamocená budova  14.   peněžitý trest 

6. první houslista lidové kapely  15.   množné číslo (z latiny) 

7. nízký les  16.   cílové místo pochodu z Prahy 

8. slovenské město  17.   šero 

9. matematik 

Tajenka z minulého čísla: Škola základ života.. připravil František Záloha 
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Při oficiálním 

uvedení do 

svého úřadu 

obdržel otec 

Mirek mimo 

jiné taktovku, 

aby mohl 

dobře 

dirigovat naši 

farnost… 
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